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Καλύτερο Αξιολόγηση
Άνω Δημοκρατία της...Μακεδονίας είναι η πρόταση του Νίμιτς;
Και όχι erga omnes;
Κάνει καλή δουλειά ο Νίμιτς δεν μπορείς να πεις....ως εκπρόσωπος των Σκοπιανών.
Η Αθήνα λέει είναι δυσαρεστημένη μόνο για το....πρώτο.
Για το δεύτερο φυσικά το καταπίνει αμάσητο.
Τελικά στις διαπραγματεύσεις είμαστε κορυφή......στις αποτυχίες φυσικά.
Ακολουθεί το σχετικό άρθρο της Καθημερινής...

Με έκπληξη και δυσαρέσκεια υποδέχθηκε η Αθήνα τη νέα, συνολική πρόταση για την ονομασία της ΠΓΔΜ, που επέδωσε χθες ο μεσολαβητής των Ην. Εθνών, Μάθιου Νίμιτς, στους
εκπροσώπους των δύο χωρών στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές στον ΟΗΕ, η πρόταση καλύπτει όλα τα ζητήματα και περιλαμβάνει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό
προσδιορισμό (πιθανώς Ανω Μακεδονία), ενώ σε ό,τι αφορά τον όρο της Ελλάδας να χρησιμοποιείται έναντι όλων (erga omnes) οι ίδιες πηγές υποστήριζαν ότι
περιλαμβάνει «την ευρύτερη δυνατή χρήση».
Η Αθήνα εμφανίζεται ενοχλημένη από το γεγονός ότι, αν και η ονομασία όντως περιλαμβάνει γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά, αυτός προηγείται
του πολιτειακού όρου Δημοκρατία και όχι του Μακεδονία. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές στον ΟΗΕ επέμειναν στην «Κ» ότι το «κλειδί» είναι να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός,
ζήτημα γύρω από το οποίο όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει αντιπαράθεση: «Το πού ακριβώς τοποθετείται αυτός στην ονομασία είναι πραγματικά δευτερευούσης σημασίας ζήτημα της
αγγλικής γραμματικής. Ενα θέμα τεχνικό και όχι στρατηγικό. Αυτό που είναι στρατηγικής σημασίας είναι να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός στο όνομα».
Ο κ. Νίμιτς ζήτησε από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να μελετήσουν την πρόταση προσεκτικά και μετά το Πάσχα να του δώσουν την απάντησή τους, είτε στο πλαίσιο επίσκεψής
του στην περιοχή είτε σε νέα συνάντηση με τους πρέσβεις Βασιλάκη και Γιόλεφσκι στη Νέα Υόρκη.
Στον ΟΗΕ επικρατεί η άποψη πως αυτή είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση και μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα κληθούν να κάνουν
συμβιβασμούς. Ανάλογη περίσκεψη και «κούραση» με το ζήτημα παρατηρείται στην Ουάσιγκτον, αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κορυφαίος δυτικός διπλωμάτης τόνισε στην
«Κ» χαρακτηριστικά: «Εάν απορρίψουν και αυτή την πρόταση, δεν ξέρω πού πάμε στη συνέχεια».
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